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STAGE VERSLAG ORIËNTERENDE STAGE.

1. ALGEMENE INLEIDING.

In het kader van de opleiding milieuchemie te Deventer heb ik een oriënterende stage bij het IBN in Leersum gelopen op de afdeling aquatische
ecologie. De oriënterende stage omvat een periode van 18 weken. Deze
oriënterende stage wordt vervolgd met een afstudeerstage op dezelfde
afdeling van het IBN.
Het oriënterende deel van de stage bevat meerdere onderdelen die in dit
verslag bij elkaar gevoegd zijn. Om te beginnen mijn bijdragen aan het
beken onderzoek. Deze de onderdelen zijn: een onderzoek naar de bruikbaarheid

van

verschillende

stroomsnelheidsmeters,

een

onderzoek

naar

het

verstorende effect van het meetprogramma op de beekbodem, het veldwerk, de
korrelgrootte analyses en de organisch stof bepalingen.
En tenslotte als inleiding op mijn afstudeeropdracht mijn bijdrage aan het
proefslotenonderzoek namenlijk de macrofauna in de proefsloten.

2, VERGELIJKEN VAN STROOMSNELHEIDSMETERS.

2.1 INLEIDING,

Uit aquatisch ecologisch onderzoek blijkt dat de stroomsnelheid sterk
bepalend is voor de levensgemeenschap in het water.
Bij onderzoek ín beken en/of een proefgoot is het dan ook van belang om de
stroomsnelheid nauwkeurig te kunnen meten, zowel bij lage als bij hoge
stroomsnelheden. Daarom zijn verschillende "meters" onderling vergeleken.

2.2 DOEL.

Het vergelijken van verschillende stroomsnelheidsmeters over een zo breed
mogelijk traject van snelheden. Hierbij is de nauwkeurigheid en de bruikbaarheid van de meters in het veld en in het laboratorium van belang.

2.3 METHODEN.

De gebruikte meters zijn:
- de Ott Cl schoep nr.3.
- de Ott Nautilus.
-

de hemisferen (ook wel halve bollen genoemd).

Het

principe

van

de

schoep

berust

op

het

tellen

van

het

aantal

omwen-

telingen van de schoep die door het water veroorzaakt worden. Deze omwentelingen worden via formules omgerekend naar de stroomsnelheid.

Het principe van de Nautilus berust op de beinvloeding van het magnetisch
veld van de meter door de stroming van het water.
Het principe van de hemisferen berust op de kracht die het stromen van het

water uitoefent op de halve bol waardoor de bol van de loodrecht liggende
onderplaat afschuift. Iedere bol heeft een ander gewicht bij een gelijk
blijvend volume en er ís dus een andere kracht nodig om te gaan zweven. De
1

bollen

zijn ontwikkeld

om de

krachten op

organismen na

te bootsen,

deze

kracht hoeft niet lineair met de stroomsnelheid te variëren.
De metingen zijn zowel in de proefgoot van het I.B.N. als in veldsituaties
uitgevoerd. De metingen ín het lage gebied zijn voornamelijk in de proefgoot uitgevoerd omdat de stroomsnelheid hier makkelijk te veranderen is, De
hogere snelheden zijn in het veld gemeten omdat deze hoge snelheden niet te
realiseren zijn in de proefgoot.
De stroomsnelheid in de proefgoot is op één plek gemeten waarbij de
stroomsnelheid na iedere serie metingen is veranderd.
De stroomsnelheid ís in het veld op meerdere plekken gemeten, iedere plek
met een andere stroomsnelheid,

door op een bepaald punt de metingen met de

verschillende "meters" uit te voeren. In de proefgoot is voor bol 1,2 en 3
exact bepaald bij welke stroomsnelheid deze gaan bewegen. Voor de hogere
nummers is het niet mogelijk een voldoende hoge stroomsnelheid in de goot
te realiseren zonder dat de bol gedeeltelijk droog komt te staan. In het

veld is het niet mogelijk om de exacte stroomsnelheidsgrens te bepalen
omdat daar de stroomsnelheid een vast gegeven is, daarom is buiten gekeken
welke bol nog wel beweegt op een plek en welke stroomsnelheid daar dan bij
hoort.

2.4 RESULTATEN,

OTT & NAUTILUS.
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Figuur 2
Op de X-as staan de resultaten van de Nautilus uitgezet tegen de resultaten

van de schoep op de Y-as. (fig.1)
De doorgetrokken lijn is de ijklijn waarop de punten vallen als de beide
meters dezelfde waarde geven op hetzelfde punt.
Als de nautilus een hogere waarde geeft dan liggen de punten onder de
ijklijn, en indien de schoep een hogere waarde geeft liggen de punten boven

de ijklijn.
Hemisferen.
Veld:
Bol 3
Bol 4
Bol 5
Bol 6
Bol 7
Bol 8
Bol 9

beweegt
beweegt
beweegt
beweegt
beweegt
beweegt
beweegt

bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij

17,2 cm/s.
15,6 cm/s.
gemeten snelheden tussen 18,8 en 22,5 cm/s
gemeten snelheden tussen 17,9 en 26,2 cm/s.
24,4 cm/s.
gemeten snelheden tussen 28,7 en 41,1 cm/s.
38,7 cm/s.

Van bol 3,4,7 en 9 is van ieder maar 1 veldmeting verkregen.

Proefgoot:
Bol 1 begint te bewegen bij 6,3 cm/s.
Bol 2 begint te bewegen bij 8,5 cm/s.
Bol 3 begint te bewegen bij 10,3 cm/s.
3

2.5 CONCLUSIES,

- Bij een stroomsnelheid van 6,5 cm/s volgens de Nautilus draait de schoep
niet of nauwelijks meer. Gezien de zichtbare stroomsnelheid van het water
wordt aangenomen dat de waarde aangegeven door de Nautilus de werkelijkheid
meer zal benaderen.
- Tussen de 6,5 en de 10 cm/s geeft de nautilus over het algemeen hogere
waarden

dan

de

schoep

maar

er

is

veel

variatie

in

de

resultaten.

Deze

variatie kan onder meer komen doordat de schoep in dit gebied onregelmatig
draait.

- Tussen de 10 en de 30 cm/s geven de schoep en de Nautilus vergelijkbare
waarden aan. De variatie kan mede veroorzaakt worden door de natuurlijke
variaties in de veldsituatie.
- Bij een stroomsnelheid boven de 30 cm/s geeft de Nautilus hogere waarden
dan de schoep. Bij ongeveer 33 cm/s veranderd de formule op het calíbratie-

certificaat maar dit heeft geen invloed op de afwijking naar beneden van de
grafiek. Dit blijkt uit de grafiek (fig.2) waarin de resultaten zijn
verwerkt met beide formules afzonderlijk. Over de oorzaak van deze afwijking is moeilijk iets te zeggen. Nadere informatie over de werking van de
Nautilus kan wellicht duidelijkheid verschaffen.
- Volgens de folder moet deze schoep een stroomsnelheid van 3,5 cm/s nog
kunnen meten.

Ook

deze

waarde

is

vreemd

daar

de

schoepconstante

uit

de

formule voor lage snelheden op het calibratiecertificaat al 3,6 cm/s
bedraagt. Hieruit volgt dat indien er geen omwentelingen geregistreerd
worden er toch een stroomsnelheid van 3,6 cm/s berekend wordt.

- De veldresultaten van de halve bollen wijzen niet op een lineair verband
met

de

stroomsnelheid.Veel bollen overlappen elkaar,

op

de

ene plek komt

bol 6 nog niet in beweging terwijl op een andere plek met een lagere
gemeten stroomsnelheid bol 6 makkelijk wegschuift. De stroomsnelheid is wel
een belangrijke parameter maar ook andere factoren zoals de waterdiepte
kunnen een rol spelen.

- De waarden die in de proefgoot zijn gevonden voor de halve bollen lijken
lineair te zijn met de stroomsnelheid, maar met zo weinig gegevens kan daar
niets

met

zekerheid

over

gezegd worden.

Er

dient

nader

onderzoek

gedaan

worden naar het gedrag van de andere bollen bij hogere stroomsnelheid in
een proefgoot waar een hogere stroomsnelheid verkregen kan worden,

bij voorkeur de waterhoogte niet veranderd.

waarbij

3. AQUATISCH-ECOLOGISCHE ASPECTEN VAN BEEKDALSYSTEMEN.

3.1 INLEIDING.

Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde beek is dat de beek het hele
jaar door stroomt. De hydrologische en hydraulische processen zijn de
belangrijkste sturende componenten voor een evenwichtig functioneren van
een beek-ecosystemen.
Door ontwatering, drainage, normalisatie, kanalisatie en regulatie is 96%
van de beken in Nederland aangetast. Deze ingrepen hebben een grote invloed
op de hydrologie van het hele stroomgebied en daarmee op de levensgemeenschappen in de beek zelf,
Beekherstel is alleen mogelijk als de hydrologie van het stroomgebied wordt
hersteld. Hiervoor dient de relatie tussen hydrologie en levensgemeenschap
gekwantificeerd te worden.
Om deze factoren vast te leggen worden de factoren debiet, substraat en
macrofauna gemeten in meer en minder hydrologisch aangetaste beeksystemen.
De Springendalse beek is uitgekozen als een hydrologisch weinig beïnvloedde
beek, deze beek heeft veelal nog haar oorspronkelijke meandering.
De Elsbeek is uitgekozen als beek met een grotere hydrologische beïnvloeding.

3.2 DOEL.

Het kwantificeren van de relatie tussen de hydrologie en hydraulica van een
beek, het substraat en de levensgemeenschappen in een beek.

3.3 MEETPROGRAMMA,

De te onderzoeken beken zijn de Springendalse beek bij Ootmarsum en de
Elsbeek bij Losser. ledere twee weken wordt er in beide beken gemeten.
Standaard wordt de stroomsnelheid en het bodemprofiel gemeten en een
substraat patroon opname gemaakt (zie bijlage 1 voorbeeld monsterformulier
en materialenlijst). Iedere vier weken worden er waterbodemmonsters genomen
voor korrelgrootte analyses en organisch-stof-bepalingen, Verder worden er
iedere tien weken macrofauna monsters genomen. Tenslotte meet het waterschap Regge en Dinkel continu het debiet en maandelijks allerlei chemische
parameters.

3.4 VERANDEREN MEETPROGRAMMA.

Het meetprogramma is gewijzigd omdat er te veel verstoring door het meten
zelf optrad. Bij het principe van een traject van een paar meter waarop
meerdere transecten worden uitgezet om de 25 (of 50 centimeter afhankelijk
van de beek) wordt gelopen op de al gemeten delen. Dit lopen veroorzaakt op
zichzelf al een verstoring. Daarom zijn nu 6 transecten uitgezet over een
langer traject van de beken, met alle substraattypen die gewenst zijn.
Doordat deze transecten zover uit elkaar liggen hoeft er niet over gelopen
te worden,

maar kan er in de beek benedenstrooms van het transect gelopen

worden voor de benodigde metingen.

3.5 NIEUWE WERKWIJZE.
Allereerst worden zes geschikte
transecten uitgezocht, d.w.z.
transecten
die met elkaar alle gewenste subs
traattypen bevatten.
Daarna worden aan weerszijden
van de beek palen in de gron
d geslagen,
zodanig dat ze zo

dicht mogelijk bij

niet onder water komen bij hoog wate
r.

de beek komen te staan maar dat ze

(e.v.t. twee palen neerzetten).
Hierna worden de palen ten opzichte
van elkaar waterpas gezet. Vervolge
ns
wordt de meet
stok op de paaltjes gelegd,

dusdanig de er een veelvoud van
5

in iedere paal geslagen.
De paaltjes worden allemaal gecodeerd
met een letter.
Hierna wordt er een tekening gemaakt
van ieder gebied(= transect plus een
meter aan weerszijde) en wordt het bode
mprofiel ingemeten.
(Oude werkwijze zie bijlage 9)

Tot nu toe werd eerst de korrelgr
ootte fractie bepaald en daarna het
organisch-stof-gehalte omdat de appa
ratuur voor het laatst genoemde
onderzoek
het

in eerste instantie nog niet aanw
ezig was.

nieuwe

gedaan.

meetprogramma

worden

deze

bepalingen

Bij

in

de

de invoering van

goede

volgorde

4. ONDERZOEK VERSTORING.

4.1 INLEIDING.

Bij de huidige meetmethode wordt gelopen
over het gedeelte wat al ingemeten
is, waardoor een verandering optreedt
die niet door natuurlijke verschijnselen veroorzaakt wordt. Ook worden er
monsters genomen waardoor de bodem
lager wordt. Om de invloed van het betr
eden en het bemonsteren van substraat te kunnen inschatten is dit onde
rzoek gedaan. Het is uitgevoerd in
de Springendalse beek op 17-5-1993.
4.2 DOEL.

Onderzoeken wat de invloed is van het
betreden van het werkvlak op het
profiel van de beekbodem.

4.3 WERKWIJZE.
Meten van het bodemprofiel

op de gebruikelijke wijze over de
transecten
samen met de gebruikelijke bemonsteringen.
Aan het eind van de meetsessie
worden alle transecten nogmaals ingem
eten. Hierna worden beide series
metingen met elkaar vergeleken
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Er zijn bodemmonsters genomen op de punten 14, HIl, L9, J8,

C9 en G7.

4.5 CONCLUSIES.

De eerste en tweede metingen verschillen over het algemeen niet meer dan
twee centimeter. Grotere afwijkingen komen voor op de punten A8, I4, J5,
J10, K9, L9 en H8.

De afwijkingen op I4 en L9 kunnen verklaard worden door monstername op díe
punten. Omdat de punten waar substraat monsters genomen zijn niet exact
ingemeten zijn, Kunnen ook de andere afwijkingen door monstername veroor-

zaakt zijn.
Als de grotere afwijkingen inderdaad door monstername veroorzaakt zijn kan
geconcludeerd worden dat er door het lopen in de beek geen grote afwijkingen veroorzaakt worden in het bodemprofiel. Dat deze verstoring relatief
klein is wil nog niet zeggen dat de verstoring van de aanwezige macrofauna
ook klein is. Alleen al het feit dat er gelopen wordt kan de dieren
verjagen. De belangrijkste conclusie ís dat de monsterplaatsen exact moeten
worden vastgelegd om dít onderzoek betrouwbaar te laten zijn.

4,6 DISCUSSIE.

Afwijkingen kunnen ontstaan doordat meetfouten gemaakt kunnen worden bij
zowel lengte-, breedte- als diepte metingen. Verder kan er verschil in
aflezen zijn tussen de verschillende medewerkers.

5.

VELDWERK EN LABORATORIUM ANALYSES.

5.1 Macrofauna monsters nemen.

Macrofaunamonsters worden genomen met de macrofaunaschoffel. De schoffel
moet op 2 centimeter worden afgesteld. Daarna moet de schoffel zo vlak
mogelijk worden gehouden en neem je een bodemmonster. Voor het uitzoeken en
determineren van de monsters zie het gedeelte over de proefsloten.
5.2 Bodemmonster ter bepaling korrelgrootte en organisch stof,

Voor deze analyse is 10 gr.

materiaal nodig.

Steekbuis zo dicht mogelijk

bij de plaats van het corresponderende macrofaunamonster, 3 centimeter diep
in de bodem steken, Vervolgens de truffel onder de steekbuis schuiven en

stevig aandrukken. In een snelle beweging het monster omhoog halen en in
het bodembakje plaatsen. Let op juiste nummering!
5.3 Organisch stof bepaling van het bodemmonster,

Ter bepaling van het organisch stof gehalte wordt het bodem monster
gedroogd en gewogen. Vervolgens wordt het monster gegloeid bíj 550 °C
gedurende 3 uur, na afkoelen wordt het monster weer gewogen. Hierna is het
monster gereed voor de korrelgrootte bepaling. Zie NEN 5754.
Drogen.

Het monster moet gedurende 24 uur bij

105° C staan.

Daarna moet het zand

volledig droog zijn. Controleer of de monsters inderdaad in plantencontainers zitten, deze zijn nl. tegen deze temperatuur bestand,

Temperatuur droogstoof in lab 1 op 110° C en de tijdklok op oneindig
(=geheel naar rechts) instellen en stoof aanzetten. Er gaat een geel lampje
branden. Controleren of het schuifje aan de linker zijkant van de stoof
open staat. De bakjes, zonder deksel, op zodanige wijze in de stoof
plaatsen dat

luchtcirculatie mogelijk is.

Na ca.

1 uur op

de

thermometer

bovenaan de stoof controleren of de binnen temperatuur werkelijk 105° C is,
zonodig bijstellen. Na 24 uur controleren of het materiaal volledig droog
is, zoniet laten staan tot het zand wel droog is. Als alles normaal
verlopen is zal het zand wel droog zijn. De stoof uitschakelen. De bakjes
uit de stoof halen en wegen. Na het wegen de (droge) deksels weer op de
bakjes doen.
Wegen.

Voor het wegen wordt de bovenweger (Mettler, PC 440) op lab 1 gebruikt. De
weegschaal inschakelen door op de rand vooraan de weegschaal te drukken,
Door nog 2

maal

op

deze

rand te

drukken wordt de weegschaal

op nul gram

gesteld. Het gewicht van het gehele bodemmonster wordt voor het fractíioneren bepaald. (Vergeet niet het gewicht van het bakje eraf te trekken). Na
het zeven beoordelen of de bovenste fractie (>2,0 mm) kleiner is dan 4,0
mm, zonodig zeven van 4,0 mm, 8,0 mm en 1,6 mm gebruiken. Daarna de

fracties boven een vel A3 papier in een grote petrischaal ($l4cm) gieten,
op vel A3

zeef goed uitkloppen,

met

een fijne borstel

mazen vegen en weer goed uitkloppen,
Gewicht per fractie bepalen.

papier

de korrels uit

de

leeg gieten in petrischaal.

Fractiegewichten noteren in de zwarte Labmap.

Na het wegen de fracties weer verzamelen in de bijbehorende plantencontainer

en

het

gehele

monster

nogmaals

wegen.

Controleren

of

de

som

der

fracties overeenkomt met het gehele monster. De fractie gewichten invoeren
in een lotus spreadsheet.
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5.4 Korrelgrootte bepaling van het bodemmonster,

Ter bepaling van de korrelgrootte wordt het hiervoor genoemde en bewerkte
bodemmonster gefractioneerd. Vervolgens worden de fracties gewogen en de
percentages berekend van de fracties ten opzichte van he hele monster.

Fractioneren bodemmonster.
De monster worden gefractioneerd met behulp van de zeefschudmachine (Haver&
Boecker, type EML 200). De zeven moeten uitgeborsteld, uitgeklopt en
volledig droog zijn.
Plaats onder op de machine de dichte bak, vervolgens
de zeven met maas wijdte 0.063 mm,

0,125 mm,

0,25 mm,

0,5 mm,

1,0 mm,

2,0

mm. Het gedroogde en gewogen monster op de bovenste zeef van de schudmachine

plaatsen.

De

deksel

op

de

zeven plaatsen

en vastschroeven.

Vibration

intensity instellen op 8, vibration period op 50 en de timer op 20 min. Na
het instellen van de timer start de machine. Als de machine stopt kunnen de

fracties gewogen worden.
5.5 Sedimentvracht bepaling,
In het bekenproject is de sedimentvracht gedefinieerd als de massa van het
residu na filtratie van l liter beekwater over een filter met een retentie
van 7 um. De sedimentvracht wordt uitgedrukt in g/1.
-Een Whatman nr 52,

p240mm,

filter wordt zodanig gevouwen dat een trechter-

vormig filter ontstaat.
-Gevouwen filter overnacht bij 105 °C in droogstoof plaatsen.
-Daarna laten afkoelen ín de exicator.
-Na afkoeling direct wegen op de balans (Mettler, H54 AR).
-Gewicht noteren in labmap.
-Filter in glazen trechter op hoogmodel bekerglas (11) plaatsen.
-Water monster goed schudden, zodat alle sediment in beweging komt.

-In hoogmodel bekerglas (11) exact 11 watermonster afmeten.
-Monster in delen over het filter gieten. Let op! Er blijft gemakkelijk
zand achter in het bekerglas, dus goed spoelen met reeds gefiltreerd
monster. Naspoelen herhalen tot er geen sediment meer in het bekerglas
aanwezig is.
-Filter goed laten uitdruppen.
-Dan de filter goed dichtvouwen.
-In petrischaal overnacht bij 105 °C in de droogstoof plaatsen.
-Geheel laten afkoelen in de exicator.
-Na afkoeling direct wegen (Mettler, H54 AR).

-De sedimentvracht in g/l berekenen.
-Berekening in lab map noteren.
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6. PROEFSLOTEN.

6.1 INLEIDING.

In Renkum is in 1987 een proefsloten complex gebouwd waar het Staringscentrum, de Vakgroep Natuurbeheer LUW, het RIVM en het IBN gezamenlijk
onderzoek doen. Dit terrein heet de Sinderhoeve, Het complex bestaat uit 20

gelijke sloten van 40 meter lang, die onderling kunnen worden gekoppeld.
Van de 20 sloten hebben er 4 een zandbodem en de overige 16 een rivierkleibodem. De waterstand kan maximaal 75 cm. worden en de waterinhoud is
maximaal 75 m3.
Het systeem is zo opgezet dat de blootstelling aan weers-omstandigheden
voor iedere sloot hetzelfde is.
De sloot bestaat uit een kunststof bak waarin niet-toxisch kunststof folie
aangebracht dat moet voorkomen dat de sloot lek raakt en er daardoor
verontreinigd water vrij komt. Op dit folie is een kunststof mat aangebracht met een open structuur, waarin fijn grind is gestrooid. De bodem
bestaat uit een laag van 25 cm, in deze laag is een drainage systeem
aangelegd waarmee zowel kwel als inzijging gesimuleerd kan worden. Om te
voorkomen dat de sloten bezocht worden door watervogels is het hele
slotencomplex overdekt met een net.
Het water voor het

aanvoerbassin en

grondwater onttrokken op
concentratie

de

sloten wordt

80 meter diepte.

ter

plaatse

aan het

Dit grondwater heeft een lage

aan mineralen en voedingsstoffen.

Het water wordt

eerst

een

tijd opgeslagen in een voorraadvijver hier kan door toevoegingen een andere
watersamenstelling verkregen worden als dit nodig is. Het gebruikte water
wordt opgevangen in een afvoerbassin. Dit water wordt vervolgens gezuiverd
in een actief koolfilter en na controle in een infiltratiesloot gebracht.
De aanvoer van water vind plaats met kantelbakjes, de afvoer vind plaats
met pompen. De hoeveelheden af en aangevoerd water worden automatisch

geregistreerd op een datalogger die ís verbonden met een personal computer.
De noodzakelijke meteorologische gegevens worden met een automatisch
registrerend meetstation gemeten.

6.2 DOEL:

Het doel van het onderzoek is aan de hand van zoveel mogelijk gedetermineerde monsters en m.b.v. multívariaat analyses verschillende variabelen
van de monsters bekijken. De variabelen. kunnen zijn: successie, het
verschil ín eutrofiering tussen beide sloten, verschillen tussen de 5
substraten per sloot. Afhankelijk van de resultaten van de multivariaat
analyse en de beschikbare tijd wordt gekozen welke variabelen verder
uitgewerkt gaan worden,

6,3 METHODE.

De

volgende

praktijk

handelingen worden verricht
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in

het

kader

van het

proefsloten onderzoek:
macrofauna monster nemen,
macrofauna uitzoeken en conserveren,
macrofauna determineren.

6.4 MONSTERNAME.

De macrofauna monsters worden om de tien weken genomen op vijf verschillende plaatsen in de sloot, te weten bij de inlaat, bij de uitlaat, tussen de
vegetatie,

op de oever en een hap uit de bodem in het midden van de sloot.

De inlaat, de uitlaat en de vegetatie worden met een macrofauna schepnet
bemonsterd, dit is een schepnet van 15 bij 15 cm met een maaswijdte van 0,5
mm zodat de macrofauna in het net blijft. Het net wordt schoksgewijs over
de bodem of door de vegetatie bewogen waarna het monster in een emmer
gespoeld wordt. De bodemhap wordt bemonsterd met een Ekman-Birge bodemhapper. Op de oever is een bak geplaatst die de oever na-bootst, deze

oeverbak bestaat uit losse bakjes van 15 cm breed, 15 cm lang en 2 em diep.
In de bakjes zit kunstsubstraat waar de macrofauna zich in kan vestigen.
Het bakje dat zich ongeveer 15 cm boven de slootbodem bevind wordt bemonsterd waarna de bakjes opgeschoven worden zodat het bakje niet helemaal
opnieuw gekoloniseerd hoeft te worden voor de volgende monstername.

6.5 UITZOEKEN,

Nadat de monsters genomen zijn gaan ze door een stel zeven om het overbodi-

ge materiaal (fijn zand, slib en algen) weg te spoelen en het monster in
een aantal (meestal 4) fracties te verdelen zodat het uitzoeken makkelijker
gaat, want kleine dieren zie je niet goed tussen grote stenen. De 4 zeven
hebben een maaswijdte van resp. 2,0 , 0,85 , 0,50 en 0,30 mm. Daarna worden
de fracties uitgezocht in witte (foto)bakken omdat hier de dieren goed

zichtbaar ín zijn. Het monster wordt in kleine porties, afhankelijk van de
hoeveelheid substraat, ín de bakken gegoten waarna de dieren er met een
pincet uitgehaald worden. Dit wordt herhaald totdat er geen monster meer in
de bak zit of bij een zand of grind monster totdat er na het uitspoelen van
het overgebleven zand met water drie achtereen volgende keren niks is
gevonden. Het
alcohol, maar

uitgezochte monster wordt in principe geconserveerd in de
er zijn een paar uitzonderingen, platwormen moeten levend

gedetermineerd worden en ook voor bloedzuigers is dit beter, wormen worden
in

een

bewaard,

oplossing

dít

is

van

een

4%

formaline

oplossing van

bewaard

30%

water.
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en

mijten

azijnzuur,

50%

worden

in

glycerine

koenike

en

20%

figuur 16 determinatietabel macrofauna

14

vieugel-

aanleg

d

y
ieuwblad

(segmenten)

borst

kop

-4

__Muggepoppen, die actief bewegen, hebben niet-vrij uitstekende, gelede poten (Fig. 7b)

- 10

9, Meer dan acht poten, regelmatig geplaatst langs het hele lichaam (Fig. 8). KREEFTACHTIGEN(Crustacea).
- acht poten, bij elkaar geplaatst; lichaam min of meer bolvormig

*)

-11
-9

8. Lichaam verdeeld in kop, borststuk, waaraan zes gelede poten, en achterlijf, waaraan
soms aan hetlaatste segment nog twee van klauwen voorziene „pootjes’
- lichaam min of meer bolvormig met acht poten, of afgeplat met meer dan acht poten

7, Zonder duidelijke uitsteeksels en kaken, meest zonder ogen; vaak met fijne haartjes
of/en haakjes (Fig. 6). WORMEN (Oligochaeta, Nematoda etc.).
- meestal met uitsteeksels, ogen en kaken (Fig. 7), larven van MUGGEN en VLIEGEN
(Diptera).

- 6

4. Met twee stevige kleppen, waarbinnen het hele lichaam teruggetrokken kan worden (Fig. 3).
MOSSELEN (Lameltibranchiata).
- zonder deze kleppen; soms in
slijmkoker
- 5

SLAKKEN (Gasteropoda).
- zonder een dergelijk huis; soms
met twee kleppen

mig slakkenhuis (Fig. 2).

3. Met een gewonden of kapvor-

6. Segmenten veel korter dan breed; ogen en zuignap(pen) aanwezig; geen uitsteeksels,
wel soms knobbeltjes (Fig. 5). BLOEDZUIGERS (Hirudinea).

- segmenten meest langer; geen zuignap

- 2

2. Vastzittend steeltje met tentakels; max. 2 cm (Fig. 1). ZOETWATERPOLIEPEN (Hydra).
- anders van vorm
- 3

zonder poten

- dieren met ongelede poten of

- 13
- 12

SLIJKVLIEGEN (Megaloptera).

- 19

- 18

21. Kaken lang en smal en naar voren gericht (Fig. 22) larven van NETVLEUGELIGEN
(Neuroptera).

20. Met haakvormige klauwtjes aan het laatste segment, die soms aan een soort pootjes
zitten; met of zonder draadvormige kieuwen aan het achterlijf; met of zonder los of
vastzittend kokertje, dat vele vormen kan hebben (Fig. 21} KOKERJUFFERS
(Trichoptera).
- zonder deze klauwtjes; zonder kokertje
- 21

19. Niet gelede „pootstompen” aan een aantal achterlijfsegmenten; soms in een kokertje
(Fig. 20) RUPSEN (Lepidoptera).
- zonder dergelijke schijnpootjes
- 20

- kieuwdraden niet geleed of afwezig

18. Gelede kieuwdraden aan de achterlijfsegmenten; grote kaken (Fig. 19) larven van

17. Zes achterlijfsegmenten; kleine blauwzwarte diertjes (1% mm) met een springvork,
die òp het water leven (Fig. 18) SPRINGSTAARTEN (Collembola).
- meer dan zes achterlijfsegmenten

16. Vleugelaanleg zichtbaar (vooral bij oudere larven); monddelen toegespitst tot een zuigsnuit (Fig. 17) larven (nymfen) en ongevleugelde WANTSEN (Heteroptera).
- geen vleugelaanleg; monddelen anders
- 17

15. Twee draadvormige aanhangsels aan het laatste segment; vleugelaanleg zichtbaar (vooral bij oudere larven); nooit kieuwbladen aan het achterlijf, soms kieuwdraden aan het
borststuk (Fig. 16) larven (nymfen) van STEENVLIEGEN(Plecoptera).
- anders van vorm
- 16

14, Drie draadvormige aanhangsels aan het laatste segment; vleugelaanleg zichtbaar (vooral bij oudere larven); kieuwbladen of -draden meest goed zichtbaar aan de achterlijfsegmenten (Fig. 15) larven (nymfen) van HAFTEN (Ephemeroptera).
- anders van vorm
- 15

13, Uitklapbaar „masker” (monddelen) onder de kop; slanke larven met drie bladvormige kieuwbladen aan het laatste segment of robuuste larven met „stekeltjes”’ aan het
laatste segment(Fig. 14) larven (nymfen) van LIBELLEN (Odonata).
- geen uitklapbaar ,,masker”
- 14

12. Dekschilden hard; monddelen zijn kaken; (Fig. 11) KEVERS (Coleoptera).
- dekschilden buigzaam enin drie delen verdeeld; monddelen toegespitst tot een zuigsnuit (Fig. 12 en 13) WANTSEN(Heteroptera).

11. Achterlijfsegmenten van boven duidelijk zichtbaar
- achterlijf bedekt door vleugels en dekschilden

1. Dieren met duidelijke, gelede
poten, die vrij uitsteken. *)

- 8

Raadpleeg vooral bijstaande figuur.

5. Lichaam ongeleed,zeerplat (Fig. 4). PLATWORMEN(Turbellaria).
- lichaam geleed (met segrnenten)

draden

kieuw-

poot

gelede

og

*

10. Duidelijke scheiding tussen kopborststuk met acht poten en achterlijf (Fig. 9)
SPINNEN (Araneida).
- lichaam bolvormig zondereen dergelijke duidelijke afscheiding; vaak felrood van
kleur; max. één cm. (Fig. 10) WATERMIJTEN (Hydrachnellae).

TABEL TOT HET DETERMINEREN VAN DE GROEPEN
VAN ONGEWERVELDE ZOETWATERDIEREN

6.6 DETERMINEREN,

Het

determineren

van

de

macrofauna

gaat

m.b.v.

een

microscoop

en

een

determinatietabel. De ‘grotere!’ macrofauna wordt in een petrieschaaltje
gedaan en met de stereomicroscoop bekeken en van de kleinere macrofauna
(diptera en oligocheten) wordt een preparaat gemaakt dat met een microscoop
wordt bekeken. Met behulp van een determinatietabel wordt bepaald om welke
soort het gaat. In de tabel staan steeds twee keuze mogelijkheden met

daarachter het nummer van de volgende vraag die beantwoord moet worden net
zolang totdat er een naam gegeven wordt. Een voorbeeld van een determinatietabel is gegeven in figuur 16. Het determineren ís opgebouwd uit verschillende stappen, eerst moet de hoofdgroep (=orde) van het dier bepaald
worden, daarna familie, geslacht en soort. Soms is voor iedere stap een

aparte tabel opgenomen, maar er kunnen ook stappen overgeslagen worden of
substappen ingevoerd worden. Per stap wordt naar meer gedetailleerde
kenmerken gekeken, bij een hoofdgroep wordt b.v. gekeken naar het aantal
pootjes of naar de aanwezigheid van vleugelaanleg. Bij het geslacht wordt
b.v. gekeken naar de haren of de haakjes aan de poten, of naar de vorm van
monddelen,

6.7 VERWERKEN

De gegevens worden verwerkt met een multivariaat analyse.
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BIJLAGE 1

VOORBEELD MONSTERFORMULIER

Substraatpatroonopname Elsbeek; datum.............
Afstand van ijkpunt tot wateroppervlak ........... cm

Watertemperatuur ....C. Watermonster t.b.v. sedimentvracht
genomen?

PUNT]

DIEPTE

% SUBSTRAAT

X SUBSTRAAT|

V TIKKEN|
BENEDEN|

V TIKKEN
BOVEN

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
All
Al2

Bl
B2
B3
B4

SUBSTRAAT CODES
kz = kaal zand stabiel
sz = schuivend zand
gg = grof grind
fg = fijn grind
tk = takjes
gd = grove detritus

B5

fd = fijne detritus
sl = slib

B6

rz = ribbels, zand kaal
rd = ribbels, zand met detritus

B7
B8
B9
B10
Bll
B12

wo
og
ve
bl
tb

=
=
=
=
=

wortels
oevergras
vegetatie
blad
takjes + blad

za = zand

MATERIALENLIJST SUBSTRAAT OPNAME EN MACROFAUNA MONSTEREN.

Attendeer degene die meegaat erop dat hij/zij koffie, brood, warme kleding
en evt. reserve kleding moet meenemen!
veldformulieren in map
veldkist
witte emmers (10) indien macrofauna monsters
bodemmonsterbakjes= plantencontainers (20)
etiketten
micromacrofaunaschoffel (+sleutel 8)
bodemhapper (verzwaard)
klein schepnet

meetstok diepte met substraat sjabloon
steekbuis + troffel
twee watermonsterflessen t.b.v. sedimentvracht
meetlint
ijktouwen
snoeischaar
moker
bos dun touw

ott-meter (denk om de batterijen)
koffer met halve bollen
thermometer
gereedschap (handboor, waterpomptang, schroevendraaier)
stafkaart

fototoestel
regenkleding + laarzen
waadpakken + sokken
handschoenen
evt. boot
reserve piketpaaltje en spijkers

reserve ogen
verf + kwast
bos dun touw

loodlijntje
30 tentharingen
tentstokken met verdeling
latten met kwadraat indeling
paraplu

BIJLAGE 2

WERKVOORSCHRIFT UITZETTEN PERMANENT KWADRAAT

Uitzetten permanent kwadraat ten behoeve van substraatpatroonopname.

de

keuze

van

het

beektraject

is

de

breedte

van

de

bealorin

het

betreffende kwadraat bepaald. De lengte van het kwadraat dient zodanig gekozen
te

worden

dat

in het

kwadraat

een erosiezone

en

een

depositiezone,

dus

de

gewenste substraatdynamiek aanwezig is binnen een werkbare lengte.
2.0m de juiste plek voor het kwadraat te kiezen let men bij een wandelin
g

langs de beek op de volgende punten:

-is op korte afstand een variatie aan substraten aanwezig

-is de plek representatief voor het beektraject

“zijn er op de plek van het kwadraat en/of direct bovenstrooms geen menselijke
of dierlijke verstoringen van de beekbodem te verwachten
“zijn de uit te zetten herkenningspunten niet zichtbaar vanaf de openbare weg
“is het mogelijk direct op de oever te werken
“is de plek op redelijke afstand bereikbaar met de auto
"is toestemming van de grondeigenaar noodzakelijk
3.Is de keuze voor de plek van het kwadraat gemaakt dan wordt de lengte van
het kwadraat bepaald.
4 Vervolgens wordt eerst de middellijn van het raster bepaald. De middelli
jn
dient namelijk zodanig gekozen te worden dat de variatie aan substraattypen
benodigd voor de macrofauna monstername op of nabij de middellijn van
het
raster aanwezig is. Tegelijkertijd dient er op gelet te worden onder welke
hoek het raster hierdoor over de beek komt te liggen. Voor de werkbaarheid

verdient het de voorkeur het raster over de beek zodanig uit te zetten
dat de

rasterlijnen haaks op elkaar staan. Het is geen probleem als de beek hierdoor

schuin of in een bocht door het raster loopt.

5.Is de ligging van het raster definitief bepaald dan wordt deze vastgele
gd
door piketpaaltjes. Als eerste worden de middelste paaltjes aan weerszij
den
van de beek met behulp van grondboor en moker geplaatst. De exacte plek
van
hoon p

deze paaltjes ís zodanig dat zij:

op de middellijn staan
ook bij hoogwater op de oever staan
zo dicht mogelijk bij de beek staan
met het onderste en bovenste paaltje op dezelfde oever op een lijn
staan

de lijn tussen de drie paaltjes op een oever (zoveel mogelijk) haaks staat
op de middellijn
6. Staan de middelste piketpaaljes in de grond dan worden de posities van de
onderste en bovenste piketpaaltjes aan beide zijden van de beek met behulp
van het meetlint uitgemeten, rekening houdend met de punten 5b t/m 5f.
Vervolgens worden ook deze paaltjes geplaatst.
7. Als alle paaltjes staan wordt een tekening gemaakt op millimeter papier
van

het bovenaanzicht van de beek. De paaltjes en alle andere vaste punten worden
ingemeten en in schaal op de tekening gezet. Tevens wordt de stroomrichting
aangegeven net als de rasterlijnen. De dwarslijnen worden voorzien van
een
letter de langslijnen van een cijfer.
8. Het dwarsprofiel op de middellijn van het raster inmeten en op schaal
in de

tekening zetten.

9. IJkpunt voor het meten van de waterhoo
gte kiezen en vastleggen. Dit ijkpunt
dient zich zomogelijk op niet te grote
afstand recht boven het wateroppervlak
te bevinden.
10. Veldformulieren volledig invullen
.
11. Alle materialen zorgvuldig verzamel
en en in de auto laden.
12. Na terugkomst veldtekeningen en - form
ulieren netjes uitwerken.

